MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICE
Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale

Bd. Mircea Vodă, nr. 44
Sector 3, Bucureşti
Tel: +021 302 52 00
Fax: +021 302 52 64

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire prin “cerere de oferte” având ca obiect
“Organizarea unor sesiuni de informare cu reprezentanţii mass-media cu privire
la Instrumentele Structurale”

Cod CPV 79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii
Cod CPV 79416200-5 - Servicii de consultanţă în relaţii cu publicul

1) Denumirea Autorităţii Contractante:


Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale



Adresa: Bdul. Mircea Vodă nr. 44, Bl. M17, intrarea C, Sector 3,
Bucureşti



Telefon: +40 21 302 52 00



Fax: +40 21 302 52 64



Adresa URL: www.e-licitatie.ro (secţiunea cerere de oferte) şi
http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=199

2) Valoarea estimată a contractului:


175.245 lei (fără TVA), echivalentul a 41.262,27 Euro (fără TVA) şi
217.303,80 lei (cu TVA), echivalentul a 51.165,22 Euro (la cursul
EURO/RON BNR 30.07.2010: 1 EUR = 4,2471 RON).

2) Procedura aplicată:


Cerere de oferte off – line (NU are fază finală de licitaţie
electronică).
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4) Criteriu de atribuire:


Preţul cel mai scăzut

5) Tip contract:


Contract de servicii

6) Data limită de depunere a ofertei:


22.10.2010 ora 10:00

7) Data şi ora deschiderii ofertelor:


22.10.2010 ora 11:00

8) Are faza finală de licitaţie electronică:
DA

NU
X

9) Adresa la care se transmit ofertele:


La sediul Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale, Bd. Mircea Vodă, nr. 44,
Bl. M17, intrarea C, Sector 3, Bucureşti, în atenţia Ana-Maria
Todor, Expert principal DAT.

10) Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire:


Este pusă la dispoziţia operatorilor economici gratuit, fiind
publicata în SEAP la adresa: www.e-licitatie.ro / Secţiunea cereri
de oferte / Invitaţii de participare / „Documentaţie şi clarificări”

11) Criteriile de calificare:
Conform Fişei de date a achiziţiei:
1. Situaţia personală a Operatorului Economic
Formularul 3 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 si 181 din
OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
Formularul 5 Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
3. Situaţia economico-financiară
Formularului 4 Informaţii generale
Bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2007, 2008 şi 2009
a) Media rezultatului net al exerciţiilor financiare ale ofertantului (operator
economic sau membrii grupului de operatori economici împreuna), pe ultimii trei
ani financiari încheiaţi (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie pozitivă.
b) Media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii grupului
de operatori economici împreuna), pe ultimii trei ani financiari încheiaţi (2007,
2008, 2009) trebuie sa fie cel puţin echivalentul în moneda naţionala de
ofertantului, a 80.000 euro.
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Formatted: Italian (Italy)

4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Formularul 6 Lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani
Experienţa similară (Formularul nr. 7) – Detalierea contractelor incluse în
Formularul 6
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreuna) a finalizat în
ultimii 3 ani (calculaţi până la data limita de depunere a ofertelor), 1 contract sau
cel mult 3 contracte de prestări servicii organizare seminarii, la care participarea
acestuia să fie în valoare cumulată de cel puţin echivalentul în lei a 40.000 euro.
12) Obiectul contractului:


Organizarea unei serii de seminarii destinate reprezentanţilor
presei acreditate la nivel central şi/ sau regional, pentru ca aceştia
să înţeleagă specificul Instrumentelor Structurale şi să asigure
promovarea către publicul larg a unor informaţii corecte în această
privinţă.
Proiectul va cuprinde 5 seminarii/întâlniri organizate pe durata a
câte 2 zile, pentru maxim 33 de participanţi/seminar (jurnalişti şi
personal implicat din partea Ministerului Finanţelor Publice).

13) Limba de ofertare:


Română

14) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:


Sediul Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale, Bd. Mircea Vodă nr. 44,
Bl. M17, intrarea C, sector 3, Bucureşti, cod poştal: 030669.

15) Persoana de contact:


Ana-Maria Todor, Expert principal DAT, telefon +40 21 302 52 34,
e-mail: ana-maria.todor@mfinante.ro

16) Modul de prezentare a ofertelor:


Ofertantul va depune oferta într-un original şi două copii.
Ofertantul trebuie să sigileze originalul cu CD/DVD şi fiecare copie
incluse în plicuri/pachete separate, marcând corespunzător
plicurile/pachetele “ORIGINAL” şi “COPIE”.



Pachetul cu oferta originală va conţine în interior 3 plicuri sigilate şi
ştampilate cu:
-
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plicul nr. 1: documente de calificare, original;
plicul nr. 2: propunere tehnică, original;
plicul nr. 3: propunere financiară, original.

Pachetele cu oferta în copie vor avea acelaşi conţinut ca şi pachetul
cu documentele originale.
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în
cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.



Plicurile/pachetele se vor introduce într-un colet exterior, închis
corespunzător şi netransparent. Pe coletul exterior se vor scrie
următoarele informaţii:

a) Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale– Bd. Mircea Vodă nr. 44, Bl. M17, Intrarea C,
cod poştal: 030669, sector 3, Bucureşti;
b) Numele proiectului pentru care se depune oferta şi codul de referinţă
al procedurii de selecţie pentru proiectul respectiv (conform SEAP);
c) Numele persoanei de contact indicată în secţiunea 1.1 a Fişei de
date
d) Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a
ofertelor”;
e) Numele ofertantului.
 Autoritatea Contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul
în care documentele de participare la licitaţie nu sunt intacte, sigilate
sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor.
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Clarificări precum şi documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertelor pot fi solicitate la sediul Ministerul Finanţelor Publice –
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Bd. Mircea
Vodă, nr. 44, Bl. M17, intrarea C, Sector 3, Bucureşti.

